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Co se stane 21. 12. 2012? 
Paní uč. Tomanová:  „Nevím.“ 
Paní uč. Makuderová:  „Nevěřím těm pověrám, myslím si, že to bude normální 
den.“ 
Jak se loupe banán? 
Vendula Pavková:  „Od vrchu.“ 
Tomáš Kašík:  „Nevím.“ 
Kdybyste měli 100 milionů, tak co byste s těmi penězmi dělali? 
Paní uč. Tomanová:   „Rozdala bych je chudým.“ 
Paní uč. Makuderová:  „Věnovala bych je dětem a na školu v Mikulčicích.“ 

 
 

 

 

 

Mandlové kroužky 
 
Ingredience:  
40 dkg hladké mouky 
30 dkg másla 
4 dkg kvasnic 
10 dkg nastrouhaných mandlí 
citronová kůra 
cukr 
2 žloutky 
trošku soli, 10 dkg mandlí 
 
Postup:  
Mandle spaříme vařící vodou (aby se dobře loupaly) a zbavíme je slupek. Po 
vychladnutí mandle rozemeleme. My preferujeme mletí více nahrubo.  Když máme 
připraveny rozemleté mandle, pokračujeme s přípravou těsta. Nejdříve smícháme 6 
lžic vody, 2 kostky cukru a kvasnice a necháme vykynout (cca 10 minut).  
 
Máslo rozsekáme do většího množství mouky se špetkou soli. Do menšího množství 
mouky dáme vykynuté kvasnice, citronovou kůru, 10 dkg oloupaných mandlí, 2 
žloutky a nakonec důkladně zpracujeme. Vyválíme placku 0,5 cm silnou a 
vykrajujeme kroužky. Na plechu necháme znovu chvíli kynout. Po upečení ještě teplé 
- po pár minutách od vyjmutí z trouby - obalujeme ve směsi moučkového a 
vanilkového cukru. 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Lady Gaga - Bad romance 
2. Xindl X - Dysgrafik 
3. Justin Bieber - One time 
4. Britney Spears - 3 
5. UDG - Éterická 
6. Billy Talent - Devil On My Shoulder 
7. The Black Eyed Peas – Meet Me  Halfway 
8. Pink - I Don't Believe You 
9. Die Happy – Big Boy 
10. Taio Cruz – Break Your Heart 

                                               
                                                                

                                                                         
                                           

  

  

                                                                                                            

                 

Okoun říční                                      

               Amur bílý   

  

  

  

  

  

  
    

kapr obecný                                         

           sumec velký   

  

  

  

  
úhoř říční                                                

  
štika obecná      

http://r.idnes.cz/r.asp?r=ocko_tmhit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Et%2Dmusic%2Ecz%2Fhudba%2Ft%2Dmusic%2Dchart%2F%3Fchartselect%3D8


 
 

 

Fotbal 
Škoda, chtěli jsme hrát v Lille ještě o postup, litoval slávistický smolař 
Stanislav Vlček 
„To je, to je - celý Standa Vlček...“ hlesl televizní spolukomentátor Pavel Hoftych, když útočník v 
sešívaném dresu v tutové šanci přestřelil branku a zoufale padl na trávník. Bývalý kapitán fotbalové 
Slavie měl v Evropské lize Janov několikrát na lopatě, ale gól si Stanislav Vlček nepřipsal. O jeden 
regulérní obrali rozhodčí jeho, o druhý Hlouška. A tak se Pražané s Evropou loučí. 
 
Messi získal Zlatý míč, vyhrál jako první Argentinec       
Paříž - Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu letošního roku působícího v 
Evropě získal argentinský útočník Barcelony Lionel Messi. Oznámil to na 
svých internetových stránkách časopis France Football, který cenu 
uděluje. Dvaadvacetiletý rodák z Rosaria je vůbec prvním Argentincem, 
který ji dostal. Messi v anketě novinářů z celého světa obdržel 473 bodů 
z celkových 480 možných. O 240 bodů za sebou nechal druhého v pořadí 
loňského vítěze Portugalce Cristiana Ronalda z Realu Madrid. 

Hokej 

Po Vokounovi vyřadil Ballard dalšího brankáře, Florida udolala Colorado 
Hokejisté Floridy uspěli v prvním utkání NHL po nešťastném zranění brankáře Tomáše Vokouna a 
porazili Colorado 6:5 po samostatných nájezdech. Scott Clemmensen, náhradník Vokouna, jemuž 
spoluhráč Keith Ballard v pondělním duelu rozsekl hokejkou hlavu, zneškodnil 29 střel a všech pět 
penalt. Ballard měl shodou okolností ve středečním zápase na svědomí zranění dalšího gólmana - 
tentokrát už na straně soupeře. 

Doplňovačky         
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Víte co dělá lenochod, když hoří prales? Hoří s ním. 

Jdou dvě sušenky přes silnici, jedna to přejde, druhá to nepřejde a ta 
první jí řekne: „Jdi a nedrob." 

Víte, kdo spadne z mrakodrapu dříve, blondýnka nebo brunetka? Brunetka, protože 
blondýnka se musí v každém patře ptát na cestu. 
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1. Spočítej a vybarvi ozdoby. 
2. Spočítej dárky. 
3. Zakroužkuj rozbalené dárky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Redakční rada:  

Šéfredaktor: Michal Krejčiřík 

Grafické zpracování: Jan Hůlek 

Korektor: Monika Janů 

 

Rubriky: 
Názorníček: Tereza Šimčíková, Dana Tučková, Petr Zeman 

Sport:  Eda Kuchynka 

Auto-moto: Tomáš Kašík 

Doplňovačky: David Zachara, Filip Mikulica 

Vaření: Kristýna Krobotová 

Znáte je?: Jakub Sýkora, Rosťa Nešpor 

Vtípky: Jan Hubáček 

Úlovky: Patrik Zachara, David Zachara 

Hitparáda: Monika Janů, Vendula Pavková 

Stránka nejmenším: Tereza Šimčiková a Dana Tučková 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž pro bystré hlavičky 
 

Najdi a spočítej všechny zabalené vánoční dárky. 
Počet řekni v pondělí 21. 12. 2009 v 9:45 hodin Tereze Šimčíkové z VI. třídy. 
První tři správné řešitele čeká sladká odměna. 
Upozornění: Soutěž je určena pouze žákům I. – V. třídy 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

     
Slovo šéfredaktora: 

Ahoj děti,  

připravili jsme pro vás jarní číslo školního časopisu, 
ve kterém se dočtete mimo jiné o Velikonocích. 
Můžete vyhrát ceny v rubrice Pro chytré hlavičky, 
přečíst si o rybách, odpočinout si u doplňovaček, 
vyplnit rubriku Znáte je, anebo se dočíst, jaká 
hudba se právě poslouchá ve světě. S naším 
časopisem se prostě nudit nebudete.    

  Jan Hůlek 
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 Proč se chodí na pomlázku 
 O Velikonočním pondělí  je pomlázka, velikonoční hodování, mrskut. Chlapci chodí 

dům od domu za děvčaty se spletenými pomlázkami většinou z vrbového proutí 
zdobeného stuhami. Šlehají dívky a vinšují, za to dostanou malovaná vajíčka. Někde je 
zvykem, že v úterý chodí s pomlázkou děvčata, jinde polévají chlapce vodou. V mnoha 
vsích bylo zvykem číhat na děvčata ráno, když šla do kostela. O stáří velikonoční 
pomlázky svědčí vzpomínky pražského kazatele Konráda Waldhausera ze 14. stol.  

                                                                                                 zdroj: Střípky - www.stripky.cz 

 

 

 

01. Ke$ha -Tik Tok 
02. Lady Gaga- Bad Romance 
03. Young Money feat. Lloyd Bed -Rock 
04. The Black Eyed Peas- Imma Be 
05. David Guetta feat. Akon- Sexy Chick 
06. Ludacris- How Low 
07. Iyaz- Replay 
08. Lady Antebellum -Need You Now 
09. Train Hey-Soul Sister 
10. Rihanna -Hard 
11. Owl City -Fireflies 
12. Timbaland feat. Katy Perry- If We Ever 

Meet Again 
13. Glee Cast -Don't Stop Believin 
14. 30H!3 feat. Katy Perry -Starstrukk 
15. JLS- One Shot 
16. Jay-Z + A.Keys -Empire State Of Mind 
17. Rihanna -Russian Roulett 
18. Black Eyed Peas- Meet Me Halfway 
19. Him-Heat Killer 
20. Byeoncé feat. Lady Gaga 

 
Zdroj: http://www.xteen.cz/muzika/news/5345-hitparady-tydenni-
prehled-8-2-2010 

 

Zeleninový salát s medovou zálivkou 
Suroviny 

• rajčata 
• okurky 
• papriky 
• ředkvičky 
• karotka 
• jarní cibulka 
• různé druhy listových salátů 

Na zálivku: 
• med 
• olivový olej 
• vinný ocet 
• sůl 
• pepř 
• pažitka 

Postup 
Nejprve si připravíme zálivku: smícháme med 
a olej, přidáme vinný ocet, ochutíme solí, 
pepřem a případně ozdobíme jemně nasekanou  
 

 
pažitkou. Všechny suroviny odměřujeme podle 
vlastní chuti. Hotovou zálivkou přelijeme na 
kostky nakrájenou zeleninu, kterou rovněž 
vybereme podle vlastní chuti.  

http://www.ceskatelevize.cz/program/kucharskapohotovost/recepty  

http://www.stripky.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/program/kucharskapohotovost/recepty/169-zeleninovy-salat-s-medovou-zalivkou/


Matematika 
Vybarvi a spočítej, kolik kraslic je v košíku. 

Slovní úkol: 

Na Velikonoční pondělí si Pepa vykoledoval dva 
čokoládové zajíčky, tři kuřátka a malovaná vajíčka.     
2 vajíčka dostal od babičky, 1 od mamky a 3 vajíčka si 
vykoledoval od sousedky. Při cestě domů z koledy 
jedno vajíčko snědl. Kolik vajec mu zbylo? 

Do rámečku napiš správné řešení. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kdybyste byli dospělí, mohli byste mít jen jedno dítě, co byste chtěli? Proč byste si vybrali? 
Kašík Tomáš: Kluka. Protože pomáhá víc při práci než holka. 
Kuchynka Eduard: Kluka. Než se holka namaluje, trvá to hodiny a s holkami nemůžete jít na 
fotbal nebo na hokej. 
 
Co odpovíte, když vám někdo řekne čau? 
Dvořáček Adam: Taky čau. 
Stodůlka Michal: Ahoj. 
 
Co byste dělali, kdybyste potkali vlka v lese? 
Stodůlka Michal: Pištět a útěk.  
Paní zástupkyně Kolovrátková: Sama nevím, co bych udělala. Určitě bych vzala nohy na 
ramena. 

Jaká je vaše nejoblíbenější píseň?  
Šimčíková Tereza: Baby Alice - Pina Colada Boy, Lucky Twice - I'm so lucky lucky.  
Tučková Dana: Avril Lavigne- Forgotten, Sk8er boy, Complicated.  
Zachara Patrik: Shakira – La Tortura, Lady Gaga – Bad romance. 
Krejčiřík Michal: David Guetta - Memories, Florrida-Right round. 

http://www.youtube.com/watch?v=gjDBHyA2Dxw


Znáte je? 

 

 

  

   
 

 

 

  
 

Paní učitelka se ptá dětí, čím by chtěly být. Pepíček zvedne ruku a říká: 
„Já bych chtěl být hracím automatem.“ Paní učitelka: „A proč právě hracím 
automatem?“ „No, protože automat nic nedělá a jenom bere peníze.“ 

Víte, proč je blondýnka nalepená u skříně? Poslouchá kabáty. 

 
 
 
 

 

P _ _ K _ _ Y _ _. 
 

M _ _ S _ _  K_ _ _ _. 

V _ V _ _ K _. 
 

T _ _ Ň _ _ _. 
B _ B _. 
 

Š _ Í _. 

Hádej ovoce 
Patrik Zachara, 6. třída 

 
1. Je to kyselé a žluté 

2. Je to oranžové a je to dobré na oči 
3. Odhání to upíry 

4. Je to červené a má to pecky 
5. Je to na povrchu zelené, ale uvnitř červené 

 
 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


Druhy ryb 
Dravci :     štika obecná, candát 

Dravci se živí malými rybami, proto se jím říká dravci. Mají rádi pach krve a 
chytnou se na umělou nástrahu. 

Všežravci:   kapr obecný, amur bílý, okoun říční, sumec velký, úhoř říční, pstruh 
duhový 

Všežravci:    Živí se kukuřicí nebo žížalami. Jsou pomalí. Dožívají se 5 let. 

Přiřaď jména k rybám : 

 

               

 

 

candát obecný         kapr obecný         úhoř říční      
sumec velký       štika obecná 

okoun říční        amur bílý          pstruh duhový       

 

 
1. Uhodněte správná jména 

dravých ryb 

   nouok 

      kitaš  

     muces  

     dátacn 

       

2. Uhodněte správná jména 
bílých ryb          

      rakp 

    muar 

       sakar 

        jenc 

http://www.romanhynek.cz/drawing/uhor_ricni.htm
http://www.romanhynek.cz/drawing/sumec_velky.htm
http://www.romanhynek.cz/drawing/amur_bily.htm
http://www.romanhynek.cz/drawing/kapr_obecny.htm
http://www.rybsvaz.cz/pages_cz/testrz/obrazky/pstruh_duhovy.jpg
http://www.romanhynek.cz/drawing/okoun_ricni.htm


 

 

 

 

Fotbal 
Lyon v Lize 
mistrů 
senzačně 
vyřadil Real, Manchester rozdrtil AC 
Milán 
 
Prokletí v podobě předčasného vyřazení z Ligy 
mistrů neprolomili fotbalisté Realu Madrid, 
kteří v odvetném utkání osmifinále jen 
remizovali doma s Lyonem 1:1, a po prohře 
0:1 z úvodního duelu tak ze soutěže vypadli. 
V jednoznačnou záležitost se změnilo druhé 
utkání mezi Manchesterem United  
a milánským AC. Rossoneri na Old Trafford 
prohráli vysoko 0:4 a po domácí porážce 2:3 
se tak s Champions League také rozloučili. 

 

   Hokej 

Olympijské hry: Hokejový olympijský 
vítěz je Kanada, druhé jsou Spojené státy 
americké (USA) a třetí místo získali 
v souboji se Slovenskem Finové. 

NHL: Kanadsko-americké NHL nadále 
vévodí Washington Capitals v čele 
s nejlepším současným hokejovým hráčem 
světa Alexandrem Ovechkinem, který je 
současně s Kanaďanem Sidney Crosbym 
nejlepším střelcem NHL. 

 

 
 

Formule 1 

Král Schumacher je zpět. Může Formuli 
1 zase vládnout, nebo se stane jezdící 
atrakcí? 
Pro někoho je polobůh, jiní mu zase nemohou 
přijít na jméno. Takovou pověst má 
nejslavnější automobilový pilot Formule 1 
všech dob Michael Schumacher. V pátek se po 
tříleté přestávce vrátí za volant závodního 
vozu, bude jezdit za Mercedes McLaren 
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Jablíčko 
 

Kristýna Krobotová, 6. třída 
 

Jablíčko se skutálelo, 
vůbec nic ho nebolelo. 
 
Podívejte, jak se koulí, 
nemá ani jednu bouli. 
 
Kutálí se, kutálí – 
to jsme se mu nasmáli! 

 

Mrkev 
Dana Tučková, 6. třída 

 
Oranžová mrkvička 

 je dobrá jako jablíčka. 
Sice není kulatá, 

 ale za to střapatá. 
 

Hlavičku má nad zemí, 
 kořínky zas pod zemí. 

Vitamínů plno má, 
 do salátů a polévek 
 maminka ji přidává. 

 
Nejlépe však chutná 

 ze zahrádky čerstvě utržená. 
Když ji každý bude jíst, 
 zrak bude mít jako rys. 

 
A proto, všechny naše dětičky, 

 jezte zdravé mrkvičky. 
 

Ovoce a zelenina 
Eduard Kuchynka, 6. třída 

 
Přišla na vás nemoc jaká? 

Pomáhá nám zelenina sladká. 
 

Máte chřipku nebo rýmu? 
Dejte si vždy zeleninu. 

 
Máte i bolest hlavy? 

Vyzkoušejte celer malý. 
 

Ovoce i zelenina 
je to naše pochutina. 

 
Máme je všichni rádi, 
jsou to naši kamarádi. 

 
 
 
 
 

        

 

Ovoce a zelenina 
Jan Hubáček, 6. třída 

 
Bylo jedno jablíčko, 
slaďoučké maličko. 

 
Koulelo se světem 

a byl zrovna květen. 
 

Potkalo se s hruškou 
a taky s malou muškou. 

 
Mělo nové kamarády, 

poslouchalo jejich rady. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVOCE  DO  ŠKOLY 
Jan Hůlek, 6. třída 

 
Moje milá babička 

 mi přinesla jablíčka, 
přinesla i jahody, 

všechno dala do vody. 
 

Až to všechno umyla, 
na stůl mi to připravila, 

pěkně jsem si pochutnal  
a ještě jsem si přidal. 

Mňami mňam 
Michal Stodůlka, 6. třída 

 
Mňami mňami mňam, 

 to si zase dám. 
Hruška, meruňka, jahoda, 

 to já mám moc rád. 
Jenže už nic na zahradě 

nemám, 
 jinak bych si zase dal. 

 

 
Ovoce a zelenina 

Tereza Šimčíková, 6. třída 
 

Co je nejzdravější na zemi? 
Ovoce a zelenina. 

 
Co je známé i v podzemí? 

Ovoce a zelenina. 
 

Co bojuje za zdraví? 
Ovoce a zelenina. 

 
A co škodí našemu zdraví? 

Cukroví a čokolády. 

 
 

 
 

Ovoce a zelenina 
Petr Zeman, 6. třída 

 
Ovoce a zelenina 

je dobrá pro člověka. 
Sladká a dobrá, 
zdravá a pěkná. 

Rajčátko rajče červené 
před zrcadlem líbezné. 

 
Meruňka napyšněná 

je z toho celá oranžová. 
Mrkev mrkev mrkvička 

je sladká jako ředkvička.    
 

Rajčátko 
Petr Slezák, 6. třída 

 
Bylo jedno rajče 

 a to rajče  
mělo tři květináče. 

 
A v těch květináčích 

byla tři rajčata, 
 chutnala jak trojčata. 

 

Redakční rada: 
Šéfredaktor a grafické zpracování:  Jan Hůlek 
 
Redakční rubriky: 
Názorníček: Tereza Šimčíková, Dana Tučková, Petr Zeman 
Sport: Eda Kuchynka 
Matematika: Michal Stodůlka 
Vaření: Kristýna Krobotová 
Korektor: p. uč. Fojtíková, Monika Janů 
Znáte je? Jakub Sýkora 
Vtípky: Jan Hubáček, Petr Slezák 
Úlovky: Patrik Zachara, David Zachara 
Hitparáda:  Vendula Pavková 
Dále spolupracovali: Tomáš Kašík,  Filip Mikulica 

Soutěž  
pro bystré hlavičky  

z I., II., III., IV. a V. třídy! 
 

Najdi a spočítej všechna malovaná 
vajíčka – kraslice. Počet nahlas 
Tereze Šimčíkové nebo Daně 
Tučkové z VI. třídy dne 6. 4. 2010 
v 9:55 hodin. 
První tři správné řešitele čeká sladká 
odměna.  
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